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STAKISŁAW \X'YSPJAŃSKI 1869:_1907r. 

(Autoportret \\ykonany pastelą z roku 1894) 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

NOTA DO ,,BOtESłAWA ŚMIAŁEGO" 

Bądźcie spokojni, jeźli Bóg pozwoli, 
jeszcze was nieraz wprowadzę w te progi, 
gdzie p nem jedno pani ajei worf 
Sztuka 1 wofria myśl, rtiezl e bogt, 
1eszcze napiszę, gr:Jy mi się Sf!Odo.ba, 
grać w wyooraźni mej 2aczrtą postom~, 

jak.a to Pia t6w była pierws~a doba, 
wszak rlic nie warte to, cg dotą°J' b'lacfe 

w sf~rze drarrwtu, o Miu2ku, Ryhezfe, 
Ottonie trzecim, wielkim Bofeslawie, 
jacy ( ... ) byli prytni klle:z.ie. 
jak ślubowali Pidstowic'ze S"luwie. 
Ten będzie dramat, nie myi(cle o ttm, 
by ~m to samo kto m mo'wlt potem. 

Wg Kazimierza Nowackiego: Inscenizacja „Bolesława Smia
łego" - „Pamiętnik Teatralny" 1957 r. z. 3-4). 
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JÓZEF PARA 

REFLEKSJE O EPOCE BOLESLA WA ŚMIAŁEGO 

Wspaniały szekspirowski temat. Porywający wyobraźnię. 

Trudny! Dający dzisiaj okazję rehabilitacji wielkiego króla bez 
rzucanych gromów na twórców i realizatorów z ambon kościel
nych. • 

Dzieje Kościoła w Polsce do ostatnich czasów były pozosta
wione przez badaczy świeckich na uboczu. 

Nauka dzisiejsza widzi w chrystianizacji kraju z X w'icku 
element postępu rozumiany podobnie także przez ówczesnych 
władców Polski, gdyż w dążeniu do scalenia różnych plemion, 
szczepów i religii, właśnie Kościół podjął się obowiązku tłuma
czenia wiernym, iż ówczesna władza państwowa posiada sankcję 
boską, że porządek społeczny jest narzucony przez Boga i jaka
kolwiek z nim walka jest ciężkim grzechem. 

Ta myśl była potrzebna pierwszym królom i stawała się ich 
racją stanu. Jaką ona wartość posiadała potwierdza to fakt, że 
w X wieku obok Polski chrzest przyjęły Czechy, Morawy, Węgry 
Ruś, Dania, Szwecja i Norwegia. 

Pociągało to za sobą oczywiście odwzajemnianie się Ko~cioło
wi przez nadawanie mu ziem i wysokich funkcji państwowych . 
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Kler kościelny odgry\\ al wówczas rolę podrzędną, będąc na 
usługach władzy ~wieckiej. Inicjatywę własną rozpoczął dopiero 
z chwila jej o'łabienia i zamieszek wewnętrznych - gdy zaczął 
popierać i inicjować walkę z silną władzą królewską. 

Okazją do rozgrywek z władzą ~wiecką były walki o panowanie 
nad światem - papi<:srwa i cesarstwa. Zarówno cesarz jak i pa
pież rościli sobie pretensje do zwierzchności nad wszystkimi 
innymi państwami. Do nich należała przecież decyzja, czy kogos 
z okolicznych władcó\\' UC"L),1ić np. królem, C.ly go pozbawić 
korony. 

W'ró..:my my~lą \\Stecz. 

Jest wiek jedenasty. W tym cza<.ie panuje w Polsce Bo/esla~tJ 
zwany Smialy lub S:;c::<>drv. :::-\a zje:ldzie gnieźnieńskim w 1000 
roku Otton III, cesarz niemiecki, zrzekł się na rzecz Bole łav,oa 
Chrobrego prawa nominacji biskupów i odtąd władcy Polski 
obsadzali te stanowiska według własnego uznania. Stąd też 

biskupi czuli się zależni pod każdym względem od polskiego 
Króla czy panującego Księcia. 

W konfl ikcie pomiędzy papieżem Grzegorzem VII a cesa
rzem Henrykiem IV Bolesław opowiedział się za papieżem 
w zamian za co otrzymał od Grzegorza VII koronę. Koronacja 
odbyła się w Gnieźnie w dniu 25 XII 1076 roku. Koronował 
Boleslar:.•a legat papieski, a współkoronatorem był arcybiskup 
Bogumił. 

Interes polityczny państwa w1'Z11aczył więc naszemu władcy 
sojusz z papieżem wobec niezbyt przyjemnego są iacta jakim 
był wówczas potężny cesarz Henryk IV. 

W parę lat po koronacji wybuchł konflikt między królem 

a biskupem. Wielki historyk polski, Tadeusz Woyciechowski, 
a zarazem praktykujący katolik udowodnił (przed 1904 r.), 
że biskup Stanisław był jednym z członków spisku antykrólew
skiego. Sprzysiężeni zamierzali obalić króla Bolesława i wprowa
dzić na tron, powolnego im, jego brata Władysława Hermana. 

W czasie pobytu Króla na Rusi zaczęto knuć spiski, a ry
cerstwo, które brało udział w wyprawie na Kijów, zbuntowało 
się i zaczęło dezerterować z szeregów. Po powrocie do Krakowa 
Bolesław pociągnął winnych do odpowiedzialności. Wtedy 
biskup Stanisław wystąpił ostro przeciwko królowi, lecz sam 
oskarżony o zdradę, skazany został według ówczesnych zwycza
jów na „obcięcie członków" (truncatio membrarum). Historycy 
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ustalili nawet r:rueisce egzekucji biskupa-zdrajcy, która odbyła 
się na Wawelu w dniu 11 kwietnia 1079 roku. 

Legenda lansowana przez Kościół jednak inaczej przedstawia
ła całe zajście: 

a) Król rozkazuje swoim ludziom zabić biskupa, a gdy ci od
mówili, sam wpadł na Skałkę, gdzie Sca11isław odprawiał mszę . 

b) Że biskupa zabili siepacze króla, a sam Śmiały w szale 
złości porąbał ciało. 

Ostre wystąpienie Króla nie zapobiegło jednak groźnemu 
buntowi. Brat Bolesława uzyskawszy pomoc czeską zajął Kra
ków, a zaskoczony napadem Bolcsla •t• Śmialy uszedł na Węgry. 

Znamienne jest to, że żaden z ówczesnych kronikarzy nic 
zanotował imienia Sca11islawa jako zamordowanego biskupa. 
Nawet Gall, znany kronikarz ówczesnych czasów. Stąd też 

sprawa imienia Szanisława jest mocno dyskusyjna, bo ustalona 
dopiero po 100 latach od chwili wypadku. Badacze naszych 
dziejów, opierając się na sprzecznych ~wiadectwach kronikarzy 
Galla i Kadłubka, rozmaicie obj~śniali upadek Bolesława 

i zatarg jego z biskupem Scanislmwm. Zagadnieniu temu po
święcono wiele rozpraw mniej lub więcej prawdopodobnych. 
Byli i tacy, którzy, jak np. Kalinka i Dzieduszycki, pisali apo
logie kanonizowanego biskupa piętnując tendencyjnie wszyst
kich, którzy chcieli rzucić jakikolwiek cień na jego pamięć. 

Inni, jak np . Lelewel, tłumaczyli upadek Bolesława walką to
czącą się między ludem a uciemiężającą go szlachtą: Król 
stawał w obronie ludu, z czego wynikł konflikt z "l;ńskupem 

występ'ującym w roli pośrednika i biorącym udział w sprzysię
żeniu na osobę monarchy. 

Na nieszczęście Bolesława nie ta ostatnia wersja utrzymywała 
się w naszym dziejopisarstwie przez długie wieki lecz opis tych 
wydarzeń pochodzący z kroniki Wincentego Kadłubka, który 
był gorącym obrońcą ówczesnych dążeń duchowieństwa. Za 
pilnym staraniem uczni Kadłubkowych, biskupa Prandoty 
i Wincentego Kieleckiego, poczęto wymyślać na Bolesława 

potwarze zrzucając na niego wszelką odpowiedzialność za 
upadek polityczny kraju i wewnętrzne :i:amieszki . 

Legenda kościelna głosi do dziś. że król po morderstwie 
biskupa został wygnany ze swego królestwa. 

Żródła historyczne mówią co ' zgoła innego. Otóż król Bole
sław udaje się na Węgry do swego sojusznika króla Władysława. 
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Oczywiście nie po to, aby pokutować, ale aby zebrać posiłki, 
wrócić do kraju na czele siły zbrojnej i odzyskać utracony tron. 
Celu tego jak wiadomo nie osiągnął, stanęła temu na przeszko
dzie jego śmierć w dwa lata później w 1081 - 3 kwietnia. 

Pod zapisaną datą 3 kwietnia 1081 roku w kilka lat po śmierci 
Bolesława Śmiałego w kalendarzu Kapituły Krakowskiego nie 
wspomina się o żadnej pokucie klasztornej. 

Prof. T. Woyciechowski stwierdza, że strącenie z tronu 
Boles/a;,•a było, można by powiedzieć, arcydziełem polityki 
niemieckiej i czeskiej. Królestwo polskie - było „hai/ba kró
lestwa 11iemieckiego". 

Stanisław W'yspiański wstał zafascynowany sporem dwóch 
silnych indywidualności w osobach króla i biskupa, reprezenro
jących w jego ujęciu ideał mocy władcy i rzecznika chrześci
jaństwa, uzurpujących sobie władztwo nad ludem. W 5'.Ą,J'ITI 
dramacie próbował, jak sam pisze, przedstawić właśnie te kon
flikty. 

~asz teatr starał się zas stworzyć właściwą atmosferę temu na 
wskroś oryginalnemu dziełu, nie mającemu w naszej literaturze 
równego sobie, a stojącemu na równi z królewskimi dramatami 
Shakespeare'a. 

::-;-iech więc w stulecie urodzin wielkiego dramaturga, obcho
dzonym uroczyście przez całą teatralną Polskę - ze sceny 

.Teatru Polskiego w Bielsku przemówi Stanisław Wyspiański 
słowami: „ Teatr mój wid=ę ogro11111y". 

Bielsko- Biała, stycze1i 1969 r. 

Józef Para 
( Reżyser sztuki) 





STANISŁAW WYSPIAŃSKI (Życie Twórczość). 

Urodził się w Krakowie 15 stycznia 1869 roku jako syn rzeź
biarza. W gimnazjum Nowodworskiego w Krakowie zdradza 
zadziwiające zamiłowanie do rysunków i literatury, które rozwi
ja pod wpływem utalentowanych kolegów i przyjaciół: Józefa 
Mehoffera (w przyszłości wybitnego malarza), Henryka Opień
skiego (znakomitego z caasem muzyka' i Lucjana Rydla (poety). 
Interesuje go także teatr: w roku 1886 pisze dramat, który jest 
inscenizacją obrazu Matejki „Batory pod Pskowem". Po matu
rze wstępuje do Krakowskiej Szkołr Sztuk Pięknych. Jest 
uczniem Matejki który bierze go do pomocy przy pracach deko
racyjnych w Kościele Panny Marii w Krakowie. W roku 1891 
wyjeżdża , do Paryża, gdzie wyzwala się spod wpływu mistrza, 
tu rozpoczyna działalność literacką. Pracując nad projektem 
witrażu „Śluby Ja11a Kazimierza" dla katedry lwowskiej, pisze 
scenę dramatyczną pt. „Królowa Polskiej Korony"; libretto 
operowe „Da11iel" i na motywach baśni krakowskich operę 
„ il?'andę" (późniejsza „Legenda"). 

W roku 1894 Wyspiański wraca do kraju, gdzie w kościele 
Franciszkanów w Krakowie w latach 1897-1902 tworzy wspa
niałe witraże, które zyskują mu powszechne uznanie. 

W cztery lata później (1898) Stanisław Przybyszewski ideowy 
przywódca grupy literatów skupionych przy czasopiśmie 

„tycie" znanych pod nazwą Jl,Uodej Polski - powierza \Vy
spiańskiemu kierownictwo artystyczne pisma. Staje się to rewo-
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lucją w polskiej grafice: Wyspiański sam czuwa nad układem 
graficznym stronic, zdobi pismo rysunkami; tu ogłasza także 
dwa swoje utwory „ U:'arszawianka" i „Klątwę". ~· roku 1898 
„Warszawianka" zostaje wystawiona w Krakowie. Dram~t 
„Lelewel", napisany w rok później nie ma powodzenia. z okre
su tego pochodzą także dwie tr~gc.dic ,,Meleager" i „Protesilas 
i Laodamia". 

W roku 1900 '''yspiański opracował projekty trzech witrażv 
„Świętego Stanisława", „He11ryka Pobo:i11ego" i „Kazimi<!rz~ 
lł7ielkiego" ofiarując je Muzeum Narodowemu w Krakowie. 
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Literackim odpowiednikiem tych prac są dwa rapsody „Bole
sław Śmiały" i „Kazimierz Wielki". W roku 1900 pisze poemat 
dramatyczny o Mickiewiczu „Legion"; z początkiem roku 1901 
„ Wesele" które stawia go na czele młodej literatury. Insceniza
cja „Dziadów" Mickiewicza i nowy dramat polityczny „ l~vzwo
le11ie" - wzmacniają jego pozycje w teatrze. W latach 1903-5 
powstają jeszcze „Bolesław Śmialy", „Achilleis", „Akropolis" 
i „Noc Listopadowa" oraz szereg akwarel z Kopcem Kościuszki 
nie mówiąc o dekoracji Domu Lekarskiego w Krakowie i pro
jektach przebudowy Wawelu (razem z architektem Elóelskim). 
W roku 1905 Wyspiański otrzymuje nagrodę malarską Akademii 
Umiejętności za pejzaże, i odznaczenie Towarzystwa Polskiej 
Sztuki Stosowanej. Rozpoczyna starania o dyrekcję teatru kra
kowskiego, pisze studium o „Hamlecie" i opracowuje „Cyda" 
Corneill'a. 

W ostatnich latach życia, trawiony nieuleczalną chorobą, nie 
przerywa gorączkowej dzialalności artystycznej: wydaje dramaty 
„Skałka", „Cyd'', „Powrót Odysa'', „Sędziowie". Dnia 28 li
stopada 1907 roku umiera i zostaje pochowany w Grobach 
Zasłużonych na Skałce w Krakowie, 

j . g. 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI 

BOLESŁAW 

Dramat w trzech aktach 

Premiera, dnia 30 I 1969 r. 

Opracowanie tekstów, 
reżyseria i inscenizacja 
Asystent reżysera 

Scenografia 

Oprac. muzyc;zne 
Układ tańców 

, 
SMIAŁY 

JÓZEF PARA 
ANDRZEJ KAŁUŻA 

JERZY FELDMANN 

ZENON KOWALOWSKI 
LUDMIŁA DĄBROWSKA 



PAŃSTWOWY r · EATR POLSKI W BIELSKU-B A Ł E J 

STANISŁAW WYSPIANSKI 

11BOLESL_dw ŚMIALY'1 
Dramat w trzech aktach 

W Bielsku-Białej po raz pierwszy odegrano w Teatrze Polskim w styczn,iu 1969 roku, w obsadzie ról, jak n astępuje: 

PROL03 . .. ... . 

BOLESŁAW, król pn/ski . .. 

f ZENON NOCON 

I~ 
]ÓZĘP PAR.Av 

:M?;?i{OH NeeE»+ 

WŁODZISŁAW, królewski brat . ST ANISŁA '\ KIERESJ "SKI 

KRASAWICA, dziewc::y11a:: ludu 

KRÓLOWA ŻONA, rusinka . . 

KRÓLOWA MATKA, rusi11ka. 

MIECZYSŁAW, sy11 królewski 

SIECIECH, piaw111 na 

Dworze Bolesława . STANISŁA 

RAPSOD ..... . RUD :t.'f? LU 

CZEŚNIK 11a Dworze Królm·skim . 

RYCERZE Boleslav:owi . . . . . . 

RYCERZE 1'7łodzislaw.,wi • . • • • • . . . . . . . • . * * * 

SMtERĆ 
~CĘRZ STM-:lSŁA\'<', 

Vfskii,p iu;Jk w..•ski 

STRZEMI • ... . . 

RYCERZ III. 
RYCERZ IV. 
ŚWIST . . . 
POŚWIST .. 

. . . . \llCHAL LEKSZYCKI 

. MICHAŁ ADAMCZEWSKI 

. . . .\1IECZYSŁA W CAŁKA 

I 
RUDOLF LUSZCZAK 

ROBERT MRO~GOWICS 
BRONISŁAW NYCZ 

JÓZEF SAJDAK 
MIECZYSŁAW TARNAWSKI 

ZDZISŁAW TYMKE 

f LUDMIŁA DĄBROWSKA 

l .RRYSTYHA STAłłKIEWl~ 
.CZESŁAWA PSZCZOLIŃSKA 

. . . . ERIKA WO~I~lS*.'\ 

. BARBARA MIKOŁAJCZYK 

. . . . . . JÓZEF SAJDAK 

. . .. BRONISŁAW NYCZ 
ZBIGNIEW SIECIECHOWICZ 
.. .... JERZY BIELECKI 
. . . . . MICHAŁ LEŚKIAK 
ZBIGNIEW SIECIECHOWICZ 

ZDZISŁAW TYMKE 
. . . . WIESŁAW CELLARI 

ANDRZEJ KAŁUŻA 

Rycerze, mnisi, kalecy, dziewczyny z ludu. - Rzecz dzieje się w roku 1079 w Dworcu Bolesławowym na Wawelu. 
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Tadeusz Kochański 
Alfons Kwoka 

Stefan Pająk 
Władysław Garbiak 
Władysław Konicki 

Władysław Ścieszka 

Rys7.ard Paluch 
Marian Kobielski 

Władysław Szymański 

Stanisław Folta 
Rudolf Bizoń 

WOJCIECH „'\'ATA/\'SON 

„BOLESLA W ŚMIAŁY" 

Profesor Tadeusz Sinko we wstępie do „Bolesława Śmiale!fo" 
zamieszczonym w wydaniu „Dziel" Wyspiańskiego w „Biblio
rece Polskiej" (z 1925) wymienia źródła, którymi się posługiwał 
poeta, pisząc „Bolesława Śmiałego"' : a). Galli Anonimi „Chro-
11ico11", właśnie wtedy wydany krytycznie przez profesora Ludwi
ka Finkla i Wojciecha Kętrzyńskiego (Lwów 1899), b). Magistri 
Vincenti Kadłubek „De origi11e et rebus gesiis Polouorum" 
(Kraków 1864), c). tak zwana „ Viia minor (mniejszy żywot) 
Sa11cci Stanislai" w „Mo1111111e11ra Poloniae lzisrorica" - vol. 
IV. Oczywiście znal także Wyspiański prace Szujskiego i Lele
wela, w których łączono dramat Bolesława Śmiałego oraz bisku
pa Stanisława z „clwziacką" reformą papieża Grzegorza VII. 
Natomiast nie mógł jeszcze czytać pr7.enikliwej (i wręcz prze
łomowej) pracy profesora Tadeusza \Voyciechowskiego na te
mat pewnego zagadkowo brzmiącego miejsca w kronice Galla. 
Miejsce to brzmi: „Jak zaś król Bolesław z Polski został wypę
dzony, długo by irzeba oprr.i:iadać, lecz to rJ.'obw powiedzieć, 

że nie powinien był pomazaniec na pomaza1ic11 jakiegokolwiek 
grzech11 cieleśnie karać. To bowiem wiele 11111 zaszkodziło, gdy 
przeciw grzechowi grzech zastosował, gdy za zdradę rvydal biskupa 
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KRÓLOWA ŻONA 
Ru,inka 

WLODZISLAW 
Króle". ki br-~t 

na obcięcie członków. A11i bowiem zdrajcy (traditorem) biskupa 
nie usprazt•iedliwiam, ani króla mszczącef?O się tah s::p.:t11ie nie 
zalecam". 

Analiza krytyczna profesora Woyciechowskiego dotyczyb 
słowa „traditor" (zdrajca). Słowo to rozumieć trzeba jako poję
cie polityczne. Biskup Stanisław znalazł się wspólnie z czeskim 
księciem Wratysławem w obozie cesarza Henryka IV przeciw 
królowi. \'Vyrok sądu królewskiego skazał za to biskupa Szczepa
nowskiego na ćwiartowanie. Stało się to w 1079 roku, trzy lata 
po koronacji króla Bolesława. Potężne siły społeczne w Polsce 
(głównie możnowładztwo) zmusiły Bole lawa do abdykacji 
i ucieczki z kraju (na Węgry), gdzie ekskrólowi udzielił schronie
nia dawny jego protegowany, Władysław. Dwa wieki później 
(w XIII stuleciu) wykorzystano rosnącą legendę i sławę świę
tego Stanisława jako argument za odradzającą się jednością 

polskiego społeczeństwa. W duchu badań profesora Woycie
chowskiego napisała dramat o tym dziejowym konflikcie Maria 
Dąbrowska „Bogumił i Sta11islaw" (Warszawa-Kraków 19-17). 

Wyspia1\.ski ukazuje w swym „Bolesławie Śmiałym" kompleks 
zawiłych spraw, składających się na dramat króla i biskupa. 
Choć nie znal badań Woyciechowskiego, wielki poeta nic uznaje 
króla za zbrodniarza. Konflikt d~iejowy w „Boleslazde" Wy
spiańskiego ma charaktt:r skomplikowany, wieloraki. Jest to 
więc najpierw konflikt dwóch religii: nie przezwyciężonego 
jeszcze pogaństwa oraz wprowadzonego w Polsce sto lat przed
tem - chrześcijaństwa. Pogaństwo ma w dramacie Wyspiań
skiego licznych reprezentantów: należy tu Rapsod, oraz Kra
sawic.i. Piękna i oryginalna postać tej dziewczyny budziła wśród 
komentatorów wątpliwości. Profesor Sinko mówi o niej jako 
o rusałce wiślanej. Ale wyrażne słowa KróloiL•ej-Żo11y wskazują, 
że Krasau•ica należy do służby dworskiej; ze światem rusałek 
łączą ją tylko wierzenia pogańskie, opozycja przeciw chrystia
nizmowi. 

Mysię, że biegnie wyraźnie zaznaczona granica między ba
śniowo-poetyckim światem „Legendy", a wczesno-historycz
nyrn „Bofoslafvem". Mimo silnej wiary w kult przodków, mimo 
namiętności i nienawiści świat pogański jest u W'yspiańskiego 
w defensywie; jest słabszy, ustępuje, cofa się. Chrystianizm 
coraz wyraźniej obejmuje rządy sumień; prz.:jmu1e prawo wy
dawania nakazów obyczajowych. 
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Postawiony między chrześcijaństwem a pogaństwem, król 
Bolesław nie zajmuje postawy konsekwentnej. Instynktownie 
i obyczajowo jest mu może bliższe pogaństwo; przykładanie do 
obcych czynów tej samej miary co do własnej, wierność mał
żeńska, sprawiedliwość w wyrokowaniu sprzeczne są z naturą 
króla. Jednakże przy pierwszej nadarzającej się okazji wyrzeka 
się Bolesław swej Krasawicy i daje posłuch żądaniom prawo
witej, przed ołtarzem zaślubionej małżonki, choć instytucja 
małżeństwa budzi w nim odrazę. Niekonsekwencja ta przyczy
nia się w dalszym rozwoju dramatu do osłabienia pozycji 
króle·wskiej, albowiem czynniki pogańskie nie widząc już w królu 
swej ostoi, udają się pod opiekę jego przeciwnika - biskupa. 
Zgodnie ze świadectwami historycznymi, konflikt między kró
lem a biskupem rozpoczyna się od sprawy bezlitośnie karanych 
rycerzy, którzy odbiegli Bolesława podczas wyprawy na Kijów. 
Widocznie biskup ma za sobą duże siły, skoro może w I akcie 
„Bolesława Śmiałego" wypuścić tych rycerzy z więzień i uzbroić 
chłopów. Sytuacja staje się dla króla grożna, gdyż przeciw niemu 
zorganizowało się potężne sprzysiężenie, obejmujące i biskupa, 
i część rycerstwa z palatynem Sieciechem, i brata królewskiego, 
i chłopów, i duchowieństwo (Wyspimiski nie bier:::e pod uwagę 
ówczesnego podziału wśród ,/iuchowie1lscwa: 11a zwolenników 
i przeci~Qników reform gregorimiskiclz). Jedyną iłą, którą im 
wszystkim Bolesław przeciwstawia, jest własna nieustraszoność 
i odwaga: 

Jestem cen, co na wszystko się waży - mówi o sobie Boleslaw 
w akcie drugim. Waży się na wszystko, nawet na przeciwstawie
nie się klątwie biskupiej oraz klątwie swej kochanki, Krasawicy. 
Cały dalszy rozwój dramatu jest oparty na tym motywie śmia
łości. Konflikty religijne i polityczne zaczynają się usuwać na 
plan dalszy. Dzieje się tak ze sprzysiężeniem antykrólewskim, 
które plastycznie i jasno zarysowało się na początku dramatu 
(gdy słyszymy 11a<:1!er głuchy cętęmjeżd:iców zajeżdżających przed 
bramę ll7awel11 11a ko11iach, z owinięcymi kopytami; a równocze
śnie odzywa się rozmowa sygnałów, dawanych rogami, z dwóch 

stro11 Wisły). Usuwa się też na drugi plan zagadnienie niemieckie, 

zarysowane w pieśni Rapsoda, przypominające królowi zdra• 

dzieckie postępki cesarza Konrada i uwięzienie Bolesława. 

Okrutne, sadystyczne wyroki króla na niewierne żony są w dra

macie tylko epizodem. Bezwzględność króla jest może spowodo-
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wana tym, że żony nie dochowujące wierności podczas wypraw 
powodują o5łabienie spójności i spokoju wojska, na którym 
Bolesław przede wszystkim się opierał. Ale jest w tym i śmiała 
postawa µmoralności, odrzucającej wszelkie zasady krępujące 
władcę - nawet zasadę sprawiedliwości, czy obiektywnego sto
sowania równych reguł wobec siebie i wobec innych. , Ja jestem 
ren, któ1y 11a ws::y5tko się waży" - mówi o sobie król. 

Przy wszystkich swych niekonsekwencjach, błędach i potknię 

ciach król Bolesław ma ową nieustraszoną śmiałość, dzięki której 
przeciwstawiać może moralnej konsekwencji w dzialaniu - swój 
kult poręgi. 
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Kiedyż w was :;budzi się żądność i radość km:i, 
żebyście parli strach, jak wilcy, sępi, 
garnęli przed się ziem, któreście poniechali, 

i ze 11111c; królem swym prz<!'lcod11i111 królowali 

mieczem, co siecze i lf pi? 

~ieuniknione starcie powoduje zamordowanie biskupa prze1 
króla i następnie zwalenie się trumny ~w. Stanisława na Bole
sława, który świętokradzko i prowokacyjnie prz.:klin:i już nie 
tylko przedstawicieli kościoła, ale i samego Bog:i : 

Skąd i z jak daleka ry idziesz z rozka::cm? 
Prccz, precz ode mnie, ja czoła 11i.:: z~inum. 
O Sławo! Życie bierz :; koroną razem! 
O Sławo! Boga klnę .I Bot? a pr::<kliliam .1 1 •

1 

Cały trzeci akt „Bolesława Śmiałego" zakończony wielką 
metaforą teatralną (trumny przytłaczającej króla jest zmaganiem 
się Bo!eslav.:a z legendarnym potępieniem poprzez wieki historii. 
Kicslychanie śmi:iły ten pomysł „walki z dziejami" jest jakby 
awangardowym przezwyciężeniem czy przetworzeniem pojęcia 

czasu scenicznego: 

NrEWIER~L ;i'O>;Y !Il i I\' 



KRÓL: 

Ś\X'IST: 
KRÓL: 
Ś\1\'IST: 

POŚ\'\"IST: 
ŚWIST: 

Kro są ci lud:::ie, 
co stoją 11a mojej drod:::e ::cpr:::«k? 

Skąd idą te gromady, holys:::e.' 

SIJ•s::J•s::: co pit<t•ajq? 
Xie słyszę.' 

Twoje czy11y - rwój czyn i c:::yn 1ego 
a rrupa ołr.volują :::a fa:ięur:o . 

Lata gonią. 
Upłyną/ już wiek. 

J dli ,,Xoc Lisropadom/' można uważać za ideową kontynuaqę 
„H"escla", warto powiedzieć, że ,,Bolesław .<imia(v" jest jakby 
nawiązaniem do „ lfyzwole11ia": pojedynek Bolesława z Bisk11-

pem, czyli żądzy czynu z tęsknotą za do~konalością i świętościa, 
·wyraźnie przypomina walkę Konrada z Geniuszem. Potwierdza 
to wiersz napisany tuż po ukonczeniu sztuki o królu Bolesławie 
(Il IV 1902), „Arg11menwm do Jramaw knl/<.J Bolesława i ln
skupa Stanisława" . Wyspianski oskarża tu biskupa o „rd11~ 

nadużycia c:::ar11", a jego bezsporną wielkość uznaje za „narodo
wi bezu:Jytec:::ną''. Bezużyteczność tę należy rozumieć nie w sen
sie historycznym, ale aktualna-politycznym. Sprawdza się to 
w dalszych wierszach „Argu111c11tu111": 

Czyż mamy patrzeć na nich obojętnie, 

j ak jeden w świętość roś11ie, •~yższy co dnia, 
idy my ku niemu ani mJ•ślim zdążać, 

a Bolesławów dzie1i już w 11aszym t{t11ie 
'WStaj6 . •. 

„ Wsta1icie do rvalki szermierze pr::ez wieczność" woła poeta, gdyż 
„11ierozegra11y ten dramat prze::: wiec:::11ość" . 

i Fragment z J:l.iela „Stani>law 
Wy:spiań~ki0) W'ojcieclz Xatanson 

TEOFIL TRZCIŃSKI 

WYSPIAŃSKI I ODNOWA TEATRU W EUROPIE 

(fragmenty) 
( ... ) Nie ma na świecie drugiej literatury, w której by można 

spotkać dzieła tak dalece wysnute z teatru. W każdej sztuce 
Wyspianskiego odbywa się jakieś widowisko, przed kimś coś 

się rozgrywa : 
W „Legend::ie" przed Krakiem, Lele i Polele odgrywają sui 

ge11eris widowisko. 
W „Warszawiance" właśnie Chłopicki stwarza sobie tragiczne 

widowisko z posłaniem młodego oficera na pozycję zupełnie 
straconą. 

Potem przychodzi „ Wyzu:olenfr", którego bohaterem jest 
teatr. Teatr w teatrze na długo przed Meyerholdem, przed 
Pirandellem jako autorem„. Poeta pokazuje wielką scenę, na 
której buduje się teatr. To niesłychane życie teatralne tego czło
wieka jest czymś w literaturze świata nie spotykanym. 

A potem „Bolesław Ś1m'aly", ta nieprawdopodobna odwaga 
stworzenia sobie swego własnego stylu historycznego, w który 
wszyscy uwierzyliśmy, musimy uwierzyć, tak bardzo jest su
gesrywną siłą jego działania. 

Przed tęskniącą Laodamią rozgrywa się śmierć Protesilasa . 
Ciągle teatr. 
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Dckora.:ja Stanisława Wyspiań•kiego do „B,/cslaw<Z Śmia/ego". - Zdjccie 

2 prapremiery w Teatrze im. J Slowackicg<l w Krakowie (7 V J 903 rok) 

W „Akropolis" - tej sztuce, o którą się poróżnił z Kotarbiń
skim - potrafi ten człowiek zrobić grata persona ze zmroku. 
z nocy Hadesu wychodzą ludzie i grają wspaniały rapsod. 

I wreszcie „Hamlet", to jego studium o Hamlecie, w którym 
przyznaje się, że fachowo tak mało o tym przedmiocie wie, a tak 

wiele przeczuł.( ... ) 
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Przez tych kilka lat stworzył nam \X'ysp1anski teatr w1zio
nerski, jakiego żadna literatura na świecie nie posiada. Swoistym 
jego pomysłem było m .in. zniesienie ~ciany pomiędzy irracjo
nalnie 'mialym światem złud;•, a ~wiatcm rzeczy,vistości. Wszel
kie próby wyodrębnienia tych światów są fałszywym spojrze
niem na Wyspiańskiego, na istotę jego stylu. z,,, i ludzie i .po
stacie urojone chodzą z sobą pod rękę i tak powinni na scenie 
chodzić. 

Chcę jeszcze zwrócić uwagę na kwestię ,,Boleslart'<1 Śmialc.;o''. 
Historyczno~ć zupdnie urojona, którą \\'yspiański stworzył 

j w którą musieliśmy właśnie wszyscy uwierzyć. Dlaczego? 
Ponieważ znowu spotykan1y się z jednym z kanonów \Vysp1ań-
kiego, żeby zawsze i wszy tko co wprowadza przypominało coś 

rzeczywistego, coś istotnego. A więc chcąc sobie stworzyć 

Piastów stwarza ich sobie w architekturze drewnianej przez 
siebie wystylizowanej, chcąc nadać im piastowski charakter, 
daje kierezje, które wyglądają, jak średniowieczny strój. Zre ztą 
doradzam sięgnąć do komentarza poety do inscenizacji „Bolesła
wa Śmialego". 

Jeżeli porównać to, co zrobił Wyspiański w tym kraju,\\ któ
rym włada się językiem nieprzystępnym dla reszty Europy, 
w tym kraju, który dziwnie nie umie ocenić swej wielkości, z tym 
co robili inni na tym samym polu, na polu teatralności, nie da 
ię zaprzeczyć, że Wyspiailski wszystkie właściwie idee, które 

niemal do naszych czasów nurtują w teatrze przeczuł, przewidział 
·w jakiś sposób i w swoich dziclach wprowadził. Wszystko jest 
u niego. Przede wszystkim ta niesłychana teatralizacja teatru. 

Jeżeli porównamy wszystko ro, co się dzialo w teatrze euro
pejskim wtedy, kiedy Wyspiailski już się właściwie ostatecznie 
wypowiedział, kiedy swoimi dziełami poetyckimi i swymi nie
licznymi teoretycznymi wypowiedziami nakreślil pewną now11 
drogę dla teatru, to widzimy, że to wszystko zaczyna sii; reali
zować w teatrze europejskim dopiero wtedy, kiedy on zamilknął 
·~ r. 1904, kiedy wskutek konfliktów z teatrem krakowskim za-



bronił grać tu swoje sztuki, a gdzie indziej go właściwie nie gra
no. W r. 1905 wychodzi właśnie jego „Hamlet'' i wychodzi 
książka Gordona Craiga. Jeżeli te dwie książki porównamy pod 
względem korzyści, jakie może teatr z nich obu wynieść, to 
jest pewnego rodzaju niewłaściwością wymienienie Gordona 
Craiga jednym tchem z naszymi dwoma wielkimi poetami-wiesz
czami. 

Osobliwością Wyspiańskiego w całej jego reformatorskiej 
dążności jest ogromne położenie nacisku na szrukę aktorską. 

Ma dla niej kult. Napisał o niej tyle pięknych rzeczy, jak może 
nikt inny w całym pi śrniennicrwie polskim. (Chociażby bodaj 
wiersz o Modrzejewskiej w roli Lady Makbet ). 

Na zakończenie chcę zwrócić uwagę, że to był ten reformator 
teatru, który im dalej działał, tym bardziej odchodził od wszel
kiej strony zewnętrznej widowiska, a tym bardziej akcentował 
potrzebę waloru słowa. Wszystko zależy od wypowiedzenia. 
Coraz bardziej szanował i podkreślał wagę sztuki aktorskiej . 

Pod tym względem stoi Wyspiański na równi z dzisiejszym 
europejskim ruchem. Tak daleko sięgało jego prorocze widzenie 
teatru polskiego. 

(Z pracy „Wyspia1i.rkr" i odnowa 
T~atru w Europie'· w Ksiażcc p t. 

" iffyspiariski i T~atr" z 1957 r .) Teofil Trzci1iski 

Scena końcowa ., Bole.<lawa .'>mialtgo" Kroi - Karol Adwentowicz). 
„ Teatr Polski" WJrszawa 1929 r. Re-~}'<er - Leon Schiller. Scenografia 
Stani lawa Wyspiari,kiego 



(U g6ry)juliuoz SLOWACKI: „Fantazy". Scena z nktu V-go. ($mierć majora l!J
wrylowicua). Od lewej: Jan (Józef Para), Woldm1ar llawr:,•lowrc: (Michał Leśni.lk l 
Dianna (Kry.iyna Stankiewicz). Od tylu: Hr. Fa111a:y (Jerzy Bielecki) i .llr. /dalia 

(Ludmiła Legut). 
Reżyser: Józef PARA- Scenograf : JcrzyFELDMANN -Premiera, dni.15 X 1968r • 

. \1alt•ym GORKI: „Falu:ywa moneta". Scena z air.tu llI-11:0. -Jakott•Tttu 7.d1i,J1w 
Tymke) i Paulina (Marta Grcy). 
Hciyser: Maria \VIERClŃSKI\ - Sccn.-.i:raf: Stwni•l,w WALCZAK 

Premiera, dnia 31 X 1968 r . 
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Cena zł 3,-

Organizacja widowni: 
Irena Paluchowa tel. 36-32 

ZE ZBIORÓW 
~ MJ tf'U Ja K lYvU ~ Nt'Q. ~ Q. 

Bielskie Zakłady Graficzne, Bielsko-Biała 
' zam. 594/69 - 4000 - 0·17 


